
JET TIME A/S     Amager Strandvej 390-392     DK-2770 Kastrup     Phone +45 32 46 73 00  www.jet-time.dk 

Jet Time eksekverer vigtig del af genopretningsplan 

Det danske flyselskab Jet Time er i gang med at eksekvere på den genopretningsplan, som 
selskabets ledelse har arbejdet på siden årsskiftet, og som skal forenkle forretningen og skabe 
bedre lønsomhed. Det sker, fordi vækst og deraf kompleksitet har kostet selskabet tab i 2014 
og 2015.  

Som et vigtigt tiltag i den genopretningsplan er det blevet besluttet at reducere Jet Times flåde 
med omkring 30 %.  Det gøres samtidig med, at antallet af flytyper reduceres fra de 
nuværende fem til tre.   

Dermed kommer flåden ved udgangen af 2017 til at bestå af 20 fly af typen ATR600, 
B737-700 og B737-400.  

Ligeledes outsourcer selskabet nu delvist den tunge del af vedligeholdelsen af sine fly, da dette 
kan foretages til lavere omkostninger hos andre specialister.  

Alle tre tiltag er vigtige led i denne løbende plan for forenkling og effektivisering af Jet Time. 

Tiltagene betyder, at Jet Time fra efteråret 2016 nedlægger 25 stillinger ud af 78 i selskabets 
tekniske afdeling i Kastrup. 

Administrerende direktør for Jet Time Jørgen Holme udtaler: 

"Tiltagene for vores flåde og vedligeholdelse er en vigtig del af Jet Times turnaround. Den plan, 
der har været i gang siden årsskiftet er i implementeringsfasen med det formål at skabe en 
mindre kompleks og mere lønsom forretning, drift og organisation." 
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FAKTA OM JET TIME 
Jet Time er et danskejet flyselskab, der gik på vingerne i 2006. Selskabet leverer Business-to-Business 
flytransportløsninger for både charterrejsebureauer, fragtselskaber og andre med flytransportbehov. Jet 
Time har siden virksomhedens opstart vokset fra et være et lille selskab med to fly til at være det største 
danskejede flyselskab og en stor dansk virksomhed med en årlig omsætning på mere end 1,7 mia. kroner 
og mere end 700 ansatte. Flyflåden udgør i dag 27 fly af typen Boeing 737 og ATR72. 

> For mere information og pressefoto gå til Jet Times presseside her…

http://www.jet-time.dk/da/virksomheden/presse/

